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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

نزديك به  ما كشور جمله از و جهان كشورهاي از بسياري كه در رسيده حدي به ما كشور و جهان در نشيني شهر رشد        

 انديشي و دور ريزي برنامه با كه دارد مي برآن را شهري مديران اين امر و كنند مي زندگي شهرها در مردم از درصد هفتاد

 به نگاهي ،ارائه دهد شهري هاي پسماند انواع طبقه بندي اي از كه است آنبر  مطالعه كنند. اين بررسي را شهري مسائل

 را شهري از پسماندهاي اطالعات آوري جمع مختلف هاي شيوه باشد و ديگر داشته كشورهاي در پسماند مديريت وضعيت

 عناصر از برخي اجراي تدريجي واگذاري پسماند، يكپارچه مديريت ايجاد كه مي دهد نشان حاضر نتايج پژوهش .دهد ارائه

 نظارت و خصوصي، مديريت و عمومي بخش به  ...و حمل و نقل جمع آوري، پسماند، جمله بازيافت از پسماند مديريت موظف

و  سازمانها ارتباط بازيافت، امر خصوصاً پسماند مديريت برنامه هاي در اجراي مردم مشاركت جلب پسماند، امور بر شهرداريها

 ساماندهي براي شهرداريها توسط سازي فرهنگ مختلف و آموزشهاي ارائه و عمومي آموزش با مرتبط اجرايي دستگاههاي

ساختار تحقيق شامل شرح مديريت پسماند و بررسي قانون  .است اساسي راهكارهاي جزو و الزامي پسماندهاي شهري مديريت

مه مديريت پسماند در ژاپن به عنوان نمونه اي موفق در اين مديريت پسماند در ايران براي ورود به موضوع مي شود و در ادا

زمينه بازگو مي شود سپس آگاهي و عملكرد مردم در شهري خاص ارزيابي گشته و با تاملي در پتانسيل هاي كمي و كيفي در 

مثابه رهيافتي  زمينه مديريت پسماند به امكان سنجي خصوصي سازي آن پرداخته مي شود. در آخر رويكرد زنجيره اي را به

مناسب در امر مديريت پسماند شرح مي دهد و با مناسب ديدن واگذاري اين مسئوليت به شهرداري ها، تاثير اين اقدام بر 

 به توجه با سوي ديگر از است و »تبييني« ماهيتي داراي پژوهش اينتامين مالي شهرداري ها مورد سنجش قرار مي گيرد. 

  .باشد مي »كاربردي«پژوهش  اين بر حاكم رويكرد موضوع، كليت
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پسماند به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضالب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان 

. ويژه 3. بيمارستاني، 2. عادي، 1وب مي شود. پسماندها به پنج دسته تقسيم مي شوند : بوده و از نظر توليد كننده زائد محس

  . صنعتي.5. كشاورزي و 4يا خطرناك، 

بازيافت از اركان زنجيره مديريت مواد زائد جامد تلقي مي شود، كه مي تواند در قسمت هاي مبدا، مقصد و ميانه     

 با ). 27، 1389ين و آرماني ترين شكل بازيافت، تفكيك در مبدا است (خالقيان مقدم، (ايستگاههاي انتقال) صورت پذيرد. بهتر

 توليد شهري جوامع در جامد زايد مواد زيادي مقادير مصرف، افزايش و شهري فعاليتهاي افزايش آن تبع به و شهرها گسترش

 محسوب شهري مديريت مجموعه زير كه شهري پسماندهاي ساماندهي براي برنامه ريزي و مديريت انجام اين مي گردد. بنابر

برنامه  لزوم بر پسماندها، مديريت موجود وضع بررسي ).40، 1387است (عباسوند،  اجتناب ناپذير و ضروري امري مي گردد،

 و امور اصالح براي بهينه راه حل هاي يافتن دنبال به شهري مديران و مي نمايد تأكيد زمينه اين در صحيح مديريت و ريزي

  .هستند شهري پسماندهاي مديريت جمله از شهري مديريت موجود مشكالت

جمع آوري پسماند عبارتست از برداشتن پسماند از محل توليد و بارگيري آن ها در ماشين هاي جمع آوري (عيسائي و     

عواملي چون توليد، جمع ). با توجه به اينكه فرآيند مديريت پسماند يك مقوله چند وجهي است و به 99، 1387همكاران، 

)، جهت رسيدن به نقطه اي قابل قبول در اين 42، 1389آوري، حمل و نقل، دفع و بازيافت بستگي دارد (عمراني و همكاران، 

  عرصه بايد به جنبه هاي اساسي مديريت آن پرداخت.
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 تفكيك .باشد مي پسماندهاي آلي از خشك پسماند تفكيك شهري، دفن پسماندهاي كاهش راهكارهاي ترين اساسي از يكي

 پسماندها پردازش با مبدأ، تفكيك از تفكيك يا توليد حين در تفكيك  :مي گيرد صورت انجام دو به خشك و آلي پسماندهاي

 بهترين و مبدأ، از تفكيك ).Weitz & others, 1999, 197دفن ( يا كمپوست ذخيره، آوري، انتقال، جمع مراحل حين در

 اجرايي چنين ملزومات خالصه طور به. باشد مي دفع و حمل، پردازش هاي هزينه پسماند، حجم كاهش شيوه مؤثرترين

 ملزومات افزاري، ملزومات نرم افزاري، سخت ملزومات بودجه، تأمين ريزي مناسب، برنامه قانوني، ملزومات  :از عبارتند طرحي

ذيل  سلسله مراتب مديريت پسماند به ترتيب  .دارد قرار اولويت در بودجه تأمين خصوصي، كه بخش مشاركت و ساختاري

  :است

 
  ) سلسله مراتب مديريت پسماند) سلسله مراتب مديريت پسماند) سلسله مراتب مديريت پسماند) سلسله مراتب مديريت پسماند    1111    يريريريرتصوتصوتصوتصو



  

 بر .دهند انتقال مي زباله دفن محل به و آوري جمع را شهري در محدوده شده توليد زايد مواد كليه ايران، در ها شهرداري    

  .باشد مي اي برخوردار ويژه اهميت از بهداشتي دفن اساس، اين

 آن پوشش و بندي كه اليه مي كنند مدفون چنان را زباله آن مبناي بر كه خاصي است مهندسي عمليات بهداشتي، دفن    

 به زباله هاي اليه روز هر پايان در رسد و مي ممكن حداقل به زباله حجم عمليات، اين طي .نرساند زيست محيط به زياني هيچ

 نقشي بلندمدت، و مدت كوتاه مطالعات حوزه براساس اين در جامع ريزي برنامه  .شد خواهند خاك پوشانده با صحيح طور

زباله،  دفن مهندسي و آوري جمع عمليات سرانه بررسي هزينه طرفي، از. مي كند ايفا مديريت اين بودن مؤثرتر هر چه در ويژه

  .باشد مي مهم بسيار نيز عمليات اينگونه از زياد نه چندان درآمد انتظار و دفن عمليات براي كمتر گذاري سرمايه

 اصول اين باشد. مي مطرح 4Rعنوان  تحت المللي بين تأييد مورد و اساسي اصل چهار جامد، زايد مواد مديريت بحث در    

 دست مواد به دست آوردن. «2،  توليد خط در دوم دست ماده يك انداختن جريان به معني به »3بازيافت. «1از :  عبارتند

 ثانويه ماده يك تهيه عبارتست از كه »5مجدد فرايند. «3الزم،  هاي پروسه در ها آن از استفاده و مواد بازيافت معناي به» 4دوم

 همان براي محصول يا وسيله يك بازگشت كه »6مجدد استفاده. «4آيد و  مي وجود به اوليه مواد حالت تغيير اثر در كه

  .باشد مي استفاده

چالش هايي در زمينه مديريت كالن پسماند در كشور مرح مي باشد كه مي توان به پاره اي از آن ها اشاره نمود (حيدري     

  :)22، 1390دلگرم، 

زمينه  در متولي سازمانهاي و ها رسانه ساير و  )ملي رسانه هاي( اسالمي  جمهوري ي وسيما صدا همكاري . عدم1

 پسماند مقوله در مردم آشنايي راستاي در سازي، فرهنگ

 وزارتخانه ها برخي فرابخشي همكاري و يكپارچگي . عدم2

 شده اعالم زمانبندي طرحهاي اجرايي شدن جهت الزم اعتبارات تخصيص و مالي تامين . عدم3

 كشور در پسماند مديريت امور در الزم تخصصي توان . عدم4

مديريت  جامع طرح(پسماند  مديريت امور در اجرايي مناسب دستگاههاي عملكرد شاخصهاي تعريف عدم. 5

   )پسماندكشور

براي ساماندهي پسماندهاي شهري، مديريت و برنامه ريزي براي آن امري اجتناب ناپذير است و مديران شهرها به دنبال     

ت مديريت شهري از جمله مديريت پسماندهاي شهري اند (عابدين زاده و يافتن راه حل هاي بهينه براي اصالح امور و مشكال

)؛ مديريت برنامه هاي مديريت پسماند در ارتباط تنگاتنگ با كليه عوامل دخيل، يا به عبارت ديگر تعيين 92، 1389همكاران، 

طح كالن زمينه ساز توسعه پايدار عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها) قرار داشته و در س

است. با توجه به چند وجهي بودن فرآيند مديريت مواد زائد، بايد چالش ها و عوامل كند كننده و همچنين نيروهاي شتاب 

دهنده و فرصت ها را مورد بررسي قرار داده و سپس به تدوين برنامه هاي عملي براي كارايي و اثر بخشي اين سيستم اقدام 

  نمود. 

توان در جدولي مطابق ذيل به تفكيك عوامل  هاي مديريت پسماند شهري را ميها و تهديد ضعفها و  فرصتها و  قوت    

  :كالبدي و مديريتي دسته بندي نموداجتماعي، اقتصادي، 

                                                   
3  (Recycling 

4 (  Recovery 

5  (Reprocessing 

6 (  Reuse 



  

        ضعف ها و تهديدهاضعف ها و تهديدهاضعف ها و تهديدهاضعف ها و تهديدها        قوت ها و فرصت هاقوت ها و فرصت هاقوت ها و فرصت هاقوت ها و فرصت ها        عواملعواملعواملعوامل

        فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي    ----اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

 در شهرداران و دهياران آموزش . شروع1

 شهرها

 گردها دوره ساماندهي . امكان2

 خدمات پوشش تحت جمعيت . افزايش3

 منطقه سطح در مناسب وضعيت داراي و شهري

 بازيافت سازمانهاي ساير با ارتباط . ايجاد4

  همكاري و مشاركت . امكان5

 عمومي برنامه هاي آموزش . فقدان1

 تفكر طرز . تعدد2

 شهري جمعيت . افزايش3

 عمومي آموزشبرنامه هاي  . فقدان4

  مشاركت شهروندان وجود . عدم5

        اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي

  مكانيزه آوري جمع شروع . 6

 نياز مورد تجهيزات و تأسيسات . ايجاد7

  درآمدي پايدار منابع . ايجاد8

  مناسب ماشين آالت و تجهيزات . تهيه9

كاهش  براي كالن اقتصادي برنامهريزي عدم . 6

 مبدأ از توليد

 مديريت اجرايي عمليات  اثربخشي . كاهش7

 پسماند

 نرختوليد ميزان افزايش . 8

 مديريت پسماندهاي پايدار منابع درآمدي . كمبود9

  استان

        محيطيمحيطيمحيطيمحيطي    ----كالبديكالبديكالبديكالبدي

 بازيافت بهداشتي و جداسازي .10

 زيست ارزياي و مكانيابي مطالعات . انجام11

 شرقي و غربي سايتهاي براي محيطي

 روش از استفاده براي برنامه ريزي . امكان12

 مواد آلي باالي ميزان به توجه كمپوست با

  مديريت پسماند كارايي . افزايش13

 بيمارستاني پسماندهاي  غيرصحيح دفع . 10

 ونقل هزينه هاي حمل . افزايش11

 منظم سازي ه ذخير امكان . عدم12

  غيراصولي از دفع ناشي . آلودگي هاي13

        اجرايياجرايياجرايياجرايي    ----مديريتيمديريتيمديريتيمديريتي

 بازيافت موسسه . تأسيس14

 نظارت و متمركز و واحد مديريت . امكان15

 استان درسطح عاليه

 پسماند مديريت اجرايي برنامه هاي . تهيه16

 پشتيبان و موظف عناصر ايجاد امكان .17

 مديريت

 پسماند

 و حمل و ساماندهي براي اقدامات . انجام18

 دفع

 روستايي پسماندهاي

  پسماندها ساماندهي و انتقال . برنامه19

 مديريت سيستماتيك ساختار اصالح . عدم14

 مديري پسماند عدم و دهياريها تشكيل عدم .15

 روستايي

 شرقي استان سايت ساماندهي و تكميل . عدم16

 جداسازي غيررسمي بخش ساماندهي . عدم17

 بازيافت و مواد

 واحد مديريت شكل گيري در . تاخير18

  گسترده نظارت امكان . عدم19

    ) قوت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهديدهاي مديريت پسماند شهري) قوت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهديدهاي مديريت پسماند شهري) قوت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهديدهاي مديريت پسماند شهري) قوت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهديدهاي مديريت پسماند شهري1111جدول جدول جدول جدول 
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 سازمان سوى از پسماند نقل و حمل و نگهدارى نحوه استانداردها و حتى ها، محدوديت پسماندها، زمينه در گذارى قانون

 پياده ايران در شود، مي كار كشورهاى اروپايى در كه حجمي در سازمان اين الگوهاى اما گيرد، مي صورت » بازل «جهانى 

  است. نشده سازي

توسط مجلس شوراي تدوين گشت به ماده هايي از اين  1383براي روشن شدن قانون مديريت پسماند ايران كه در سال     

در ذيل آورده مي شود (قانون مديريت  قانون پرداخته مي شود كه در روند تحقيق تحليل خواهند شد، متن صريح اين مواد

  ):25 -27، 1384پسماند، 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار  50: جهت تحقق اصل  1ماده 

عمومي غيردولتي و پسماندها و مديريت بهينه آن ها كليه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي 

  اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

: دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير الزم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي  4ماده 

  يين نامه هاي اجرايي مذكور مي بايستي دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد اتخاذ نمايند. آ

 مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد. -1

تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آن ها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات  -2

 بازيافت پسماند آن ها مشكل تر است، محدود شود. محصوالتي كه دفع و

 تدابيري اتخاذ شود كه از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد. -3

 مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليدكنندگان محصوالت قرار گيرد. -4

و ويژه در شهرها، روستاها و حريم آن ها به عهده شهرداري ها و : مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي  7ماده 

دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخش داري ها مي باشد. مديريت اجرايي 

هرداري ها، پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده ش

  دهياري ها و بخش داري ها خواهد بود.

)، ايشان اعتقاد دارند كه با گذشت چندين سال از 80، 1386طبق مصاحبه صورت گرفته با آقاي اميني (محمودخاني،     

يل تصويب اين قانون، مديريت اجرايي پسماندها هنوز طبق قانون و آيين نامه آن در شهرها به صورت واحد و متمركز تشك

نشده است. با وجود ابالغ اين اساسنامه تا كنون در اكثر شهرها خصوصا كالنشهرها وظايف مرتبط با مديريت اجرايي پسماند 

بصورت مجزا توسط سازمان هاي مختلف شهرداري انجام مي شود. براي تحقق اين قانون اراده اي قوي الزم است تا همه 

مان مديريت پسماند واگذار نمايند تا اين سازمان نقش خود را ايفا نمايد. هنوز سازمان هاي شهرداري اين وظيفه را به ساز

سازمان هاي شهرداري نتوانسته اند به هماهنگي در اين زمينه دست يابند، پس چگونه مي توان از دستگاههاي ديگر استمداد 

  طلبيد و توقع انجام وظايفشان رود؟

 كه مشكالتي«است:  قوتي و ضعف نقاط داراي بهداشت وزارت پزشكي تجهيزات اداره سابق كل مدير نظر از قانون اين    

 اين اين قانون در اصلي مسأله  .است قانوني اشكاالت خاطر داريم به كشور در عفوني پسماندهاي خطرسازي بي براي اكنون

 خطرسازي بي كه حالي در است دهكر توليدكننده واگذار به را بيمارستاني خطرسازي پسماندهاي بي كار قانونگذار، كه است

 را ها شهرداري آقاي مسائلي،» خطرناك نيست. و ويژه پسماندهاي توليدكننده هاي سازمان درحوزه فعاليت پسماندها اين

 تعريف نها آ وظيفه ذاتي در كاري چنين انجام زيرا داند مي بيمارستاني خطرسازي پسماندهاي بي براي سازمان ترين مناسب

 انجام پسماندها را مديريت كار كه هاست سال مراكز اين و است شهرداري زيرمجموعه پسماند مديريت سازمان«است:  شده

 پسماندهاي خطرسازي بي مسئول ها شهرداري در قانون، بايد بنابراين دانند مي را آن درست كار و ساز و دهند مي



  

مي  خدمت خريد نها آ از واقع در و پرداخت مي كرد ها آن به را نياز مورد هزينه بايد بهداشت وزارت و شدند بيمارستاني مي

 دستگاههاي قيمت  .يها مي سپردند شهردار به را خود زباله هاي دستگاه، خريد جاي به نها كه بيمارستا بود بهتر بنابراين كرد؛

 خدمت بنابراين خريد است زياد بسيار دار، خردكن هاي دستگاه خصوص به ها نگهداري آن هزينه و باالست بي خطرساز

  ).18، 1391(دكتر مسائلي، » راهكار بود. بهترين

  

        مديريت پسماند در ژاپنمديريت پسماند در ژاپنمديريت پسماند در ژاپنمديريت پسماند در ژاپن    - - - - 4444

 حجم .رود مى بين از كردن آسياب و خاكسترسازى، آب زدايى طريق از ژاپن در شده توليد پسماندهاى اعظم بخش

 در زمين كمبود هم اصلى آن دليل و شود مي كمتر هم روز هر و است كم بسيار شود مى زمين مدفون در كه پسماندهايى

 تقليل تن ميليون 8.5 مراحلي به  طى از پس مانده باقى شهرى حجم پسماندهاى ميالدى 2008 سال در .است ژاپن كشور

 محور مصرف و صنعتى كشورى براي بزرگى موفقيت اين .رسيد ميليون تن 30 از كمتر به صنعتى پسماندهاى حجم و يافت

 آسياب و زدايى آب خاكسترسازى، شهاى از  رو استفاده از پس ژاپن كشور در مانده باقى پسماندهاى حجم بهتر تعبير به .است

 .)22، 1390شد (ستصا،  مدفون هم اندك حجم اين و يافت تقليل پسماندها از كل درصد 7 از كمتر به كردن

 بازيافت فرهنگ ترويج دليل به و شود مى بازيافت كشور اين در صنعتى و شهرى پسماندهاى از بزرگى بخش ديگر طرف از    

 سال در بهتر تعبير به .است رشد كرده درصد 19 گذشته سال ده طى كشور اين در بازيافت نرخ صنايع بازيافتى توسعه و

 ىشدند م بازيافتآنها  از درصد 7 تنها ميالدى 2000 سال در حاليكه در شدند دوباره بازيافت پسماندها از درصد 37 گذشته

 اين كشور در صنعتى پسماندهاى بازيافت نرخ كه حاليست در اين .درصد بود 3 تنها بازيافت نرخ ميالدى 1990 سال در و

  ).22، 1390باشد (ستصا،  مى درصد 45 با برابر

 پرداخت بايد هر تن ازاى به دالر 42 تا 25 بين هها محمول انتقال براى و است زياد ژاپن بسيار در هم نقل و حمل هزينه    

 مديريت پسماندهاى هزينه و تن هر ازاى به دالر 450 از بيش ژاپن در پسماندهاى شهرى مدريتى هزينه بهتر تعبير به .شود

 و دولت كه توسط كشور اين در پسماند مديريت معضالت بزرگترين از است يكى شده اعالم تن هر ازاى به دالر 590 صنعتى

 لهاى سا آن در بودجه تامين كه است آن باالى هزينه مي شود، اداره و آن كنترل مجموعه زير كوچك و بزرگ شركت هاى

 به براى آيندگان و زيست محيط براى طرح اين اجراى منافع ژاپن مسوالن كشور گفته به ولى .بود دشوار دولت براى گذشته

 عامل صنعتى نيز واحدهاى از برخى نبودن مسئوليت پذير طرفى از .چشم پوشي كرد آن از نمي توان كه است زياد هاى انداز

 تنها نه است و منابع از بهينه استفاده معنى به پسماندها بازيافت حال به هر .مي باشد بازيافت فرآيند راندمان كاهش در مهمى

 قدمت در ژاپن صنعت اين البته  .دارد هم بشر آينده نسلهاى براى سود زيادى بلكه باشد مى مفيد امروزى جوامع ساكنان براى

  .)22، 1390است (ستصا،  پسماند مديريت و بازيافت بخش در پيشرفته ترين كشورها زمره در كشور اين و دارد ساله چهل

  

        آگاهي و عملكرد مردم در مديريت پسماندآگاهي و عملكرد مردم در مديريت پسماندآگاهي و عملكرد مردم در مديريت پسماندآگاهي و عملكرد مردم در مديريت پسماند    - - - - 5555

كاهش ميزان توليد پسماند اولين حلقه در مديريت جامع پسماند است كه تاثير بسزايي در مراحل بعدي سيستم مديريت 

درصد است، لذا ارتقاء دانش عمومي درد  3/24پسماند دارد. ميزان دانش شهروندان در خصوص كاهش توليد پسماند حدود 

  ). 85، 1389اين زمينه ضروري است (ابراهيمي و ديگران، 

درصد از افراد  69نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته توسط ابراهيمي و ديگران در استان يزد نشان مي دهد كه     

نقش ضعيف و خيلي ضعيف در زمينه تفكيك زباله از مبدا دارند. همچنين بررسي انجام شده توسط پرورش و همكارانش نيز 

ئد نشان مي دهد كه تفكيك و جداسازي در مبدا هنوز به طور كامل انجام نمي شود در استان اصفهان پيرامون مديريت مواد زا

  و نيازمند به آموزش مردم از طريق رسانه هاي جمعي و يا بطور حضوري مي باشد. 

  



  

        پتانسيل هاي كمي و كيفي بازيافت پسماندهاي شهر تهرانپتانسيل هاي كمي و كيفي بازيافت پسماندهاي شهر تهرانپتانسيل هاي كمي و كيفي بازيافت پسماندهاي شهر تهرانپتانسيل هاي كمي و كيفي بازيافت پسماندهاي شهر تهران    ----6666

 پسماندهاي آن % 29 غذايي، پسماندهاي آن % 70 حدود كه نموده توليد پسماندگرم  700 - 1000هر تهراني به طور متوسط 

  مي دهد. تشكيل خطرناك پسماند را آن %1 و بازيافت قابل خشك

 مناطق بازيافت قابل خشك پسماندهاي در بيشترين سهم داراي % 37 با كاغذ كه دريافت توان مي ،1 نمودار به توجه با    

 را بعدي رتبه هاي %4 با و شيشه %8 با منسوجات ،% 13 با فلزات ،% 25 با پالستيك آن از بعد و تهران مي باشد شهر گانه 22

 شهر گانه 22مناطق پسماندهاي خشك اجزاء ميانگين كه دريافت ميتوان 2 به نمودار توجه با  .داده اند اختصاص خود به

 و تابستاني تعطيالت پايان به دليل كه باشندمي  معنادار اختالف تابستان داراي فصل به نسبت پاييز فصل ماه هاي در تهران

  ).42، 1388(دهقاني و ديگران،   مي باشد شهري برون سفرهاي از مردم بازگشت

  
 با .مي شود انجام ابتدايي تكنولوژي با و كوچك كارگاههاي توسط تهران شهر در خشك پسماندهاي بازيافت حاضر، حال در    

 ايجاد موجب مالحظه، قابل سود بر عالوه و بوده فعال جامد پسماندهاي خشك اجزاء بازيافت زمينه در كارگاهها اين حال، اين

 پسماندهاي خشك اجزاء از عمده اي درصد كه شد مشخص مطالعه، اين نتايج توجه با  .شوند مي نيز بخش اين در اشتغال

 )43، 1388است (دهقاني و ديگران،  شده تشكيل %13 با فلزات و %25 با پالستيك ،%37  با مقوا و كاغذ از تهران شهر جامد

 حجم اينكه بر عالوه تهران، شهرداري توسط جامد پسماندهاي بازيافت و مبدأ از تفكيك مدون برنامه اجراي صورت در كه

 سود مي يابد، كاهش جامد پسماندهاي مديريت هزينه نتيجه در و شده كاسته دفن مناطق به ورودي پسماندهاي از عمدهاي

  .شد خواهد ايجاد مناسبي اشتغال زايي نيز و شده تهران شهرداري نصيب مالحظهاي قابل

 حمايت هاي نياز به زمينه اين در كه بوده باال نسبتاً سرمايه گذاري هزينه هاي داراي و مقوا، كاغذ بازيافت به مربوط صنايع    

 توليد كرافت و بازيافتي كاغذ خريد قيمت بين زياد اختالف به با توجه اما .مي باشد الزم خصوصي بخش از دولتي بخش مالي

 اين سرمايه بازگشت كه داشت انتظار تهران، مي توان شهر خشك پسماندهاي در وجود مقواي و كاغذ زياد درصد نيز شده و

  .برسد سوددهي به كوتاهي مدت در صنعت و شده محقق زمان كوتاهي مدت در صنعت

 مراكز كه از جمله ها تفكيك عملكردي بايد توسط سازمان بازيافت براي مشاغل مختلف صورت گيرد. به عنوان مثال هتل    

است  وحيواني گياهي منشا با فسادپذير و آلي مواد از متشكل آنان تركيب زباله اعظم قسمت و باشند مي زباله توليد مهم

 كمپوست توليد و مواد گونه اين جداسازي سمت به جامد زايد مواد مديريت تمركز نيازمند به )،95، 1389(مجلسي و ديگران، 

  مي باشد.

  



  

        خصوصي سازي مديريت پسماندخصوصي سازي مديريت پسماندخصوصي سازي مديريت پسماندخصوصي سازي مديريت پسماند    - - - - 7777

 و كاري هاي حوزه تداخل توان شامل : را مي پسماند مديريت عمومي بخش و دولت گري تصدي ناكارآمدي مشكالت و

 به پرداختن بعلت دولتي بخش مديريتي توان تنزل ، اجرايي به نظارتي عامل مواد تبديل و ها شهرداري نقش مديريتي كاهش

هاي  دولتي ، هزينه بخش در خدمات نبودن صرفه به مقرون ، اجرايي روند شدن كند و اداري بوروكراسي ، اجرايي جزيي امور

 .)39-38، 1394(اسدي محل چالي،  دولتي دانست هاي سيستم در انگيزه كافي ايجاد عدم و دولتي هاي بخش در الزامي غير

 فعاليت شدن اصولي در جهت و گيرد قرار توجه مورد بايستي مي بخش خصوصي مشاركت جلب در كه آنچه كلي بطور اما

 : )49، 1387كرد (كاظمي،  بيان ذيل صورت به توان مي را گردد پسماند مطرح مديريت هاي

 آنها در باور يجاد ا و يي اجرا مديران و نفوذ ذي نيروهاي كامل . توجيه1
 موجود اندركار دست نيروهاي منافع . حفظ2
 شهري خدمات هاي فعاليت در مشخص بهاي فهرست تدوين و . تهيه3
 نياز مورد خدماتي هاي شركت ايجاد به كرده تحصيل نيروهاي تشويق و ترغيب انگيزه، . ايجاد4
 كار انجام روند در شركتها هدايت و . كنترل5
 آنها كار به ارجاع از قبل خدماتي هاي شركت ارزشيابي و سنجي توان جهت صحيح هاي آيتم . تعيين6
 كار اجراي جهت توانمند هاي شركت از دعوت و كار واگذاري در محدود مناقصه روش . اجراي7
 ها شركت مطالبات موقع به . پرداخت8
 قراردادها در تصريح و دستمزدها محاسبه در كارگران قانوني حقوق نمودن . لحاظ9

 خصوصي بخش به حالت اشتغال حفظ با دولتي بخش از نيروها . انتقال10
  كارآمد و سالم ،قوي نظارتي سيستم . ايجاد11

اي  دفن زباله كه در راستاي تجمع زباله ها در محيطي ايجاد شود با خود هزينه هاي اجتماعي به بار مي آورد، كه هزينه    

تمام استفاده كنندگان مي باشد. سياست مديريت پسماند بايد حساب اين هزينه هاي پنهان را نيز بكند است كه مربوط به 

)Huhtala, 1997, 301( بنابراين در خصوصي سازي بايد به اين نكته توجه داشت كه تنها واگذاري وظايف به شركت يا .

م مراحل حمل و دفع زباله توجه گردد و در صورت تخطي نهاده اي خصوصي يا مردمي كافي نيست و بايد در اين روند به تما

از اصول و قوانين درخواست جبران خسارت هاي زيست محيط و اجتماعي گردد. از بين بردن زباله بهتر است كه از طريق 

  ها نشود.  چرخه بازيافت صورت گيرد تا شامل اين هزينه

  
        اي به مديريت پسمانداي به مديريت پسمانداي به مديريت پسمانداي به مديريت پسماند    رويكرد زنجيرهرويكرد زنجيرهرويكرد زنجيرهرويكرد زنجيره    - - - - 8888

قابل  مواد درصد 70 حدود نيز و فلزات و شيشه پالستيك، كارتن، قبيل كاغذ، از بازيافتي مواد درصد 20 وجود با ما كشور در

 حاضر حال در البته  .رود مى به شمار جامد زايد مديريت مواد در اساسي تحول يك مبدا از بازيافت سيستم اتخاذ كمپوست،

  .است ممنوع بهداشتي مراكز و هاي بيمارستاني زباله از بازيافت

 ما كشور در«داشت:  بيان دارد، وجود هاى شهرى زباله از درصد 30 از بيش بازيافت امكان اينكه بر تأكيد با شعبانى    

 با اروپايى و كشورهاى ژاپن در اما مي شوند، سوزانده زباله سوز دستگاه با ندارند، بازيافت هيچ وجه امكان به كه پسماندهايى

 ).16، 1390(ديانتي زاده،  »شوند مى تبديل برق به شهرى هاى زباله مبدل هاى دستگاه از استفاده

 مورد در اما است، نشده گرفته نظر در خاصى تسهيالت زباله از برق توليد زمينه در فعاليت براى«داد:  ادامه كوشا مديرعامل    

 (همان). »است شده آمادگى اعالم دولت سوى از آن حاصل از برق خريد

 بحث شدن تر جدي با اكنون نداشت، اقتصادى توجيه ايران در برق به زباله تبديل پيش ماه شش تا اگر«كرد:  اضافه وى    

  (همان) »دارد وجود توجيه اين ها يارانه كردن هدفمند از پس آن قيمت شدن واقعى و انرژى بهينه مصرف



  

 توانمندى و برنامه ها ابتدا سازمان كه دارد جا« زيست گفت: محيط سازمان و داخلى سازندگان جلسات به اشاره با شعبانى    

 خارجى منابع از نياز تأمين به نسبت نديد خود هاى نگرانى پاسخگوى را آن اگر و كند بررسى را مديريت داخلى زنجيره هاى

  (همان). »نمايد اقدام

 استراتژيك بحث يك آن فرهنگى و اجتماعى گسترده اقتصادى، ابعاد به توجه با را پسماند مديريت بحث كوشا مديرعامل    

 تواند مي اينكه بر عالوه پسماندها، مديريت در داخلى توان پايه بر زنجيره اى رويكرد به كارگيرى«خاطرنشان ساخت:  و دانست

 ارز خروج و از آورد پايين را توليد هزينه هاى مي تواند دهد، كاهش را صنعتى و زباله هاى پسماندها وجود از ناشى پيامدهاى

  .(همان) »نمايد جلوگيرى آن تجهيزات واردات بابت

  
        تاثير مديريت پسماند بر تامين مالي شهرداريهاتاثير مديريت پسماند بر تامين مالي شهرداريهاتاثير مديريت پسماند بر تامين مالي شهرداريهاتاثير مديريت پسماند بر تامين مالي شهرداريها    - - - - 9999

 مواد قابل و انرژي از حاصل درآمد منهاي هها، هزين كل از فعلي خالص ارزش بين نسبت كل، در زباله دفع هزينه هاي

 .ماليات مي باشد و يارانه گرفتن نظر در بدون پروژه، عمر طول بازيافت در تحت زباله مقادير خالص فعلي ارزش و بازيافت

 مواد و انرژي در هزينه، صرفه جويي امكان مي باشند، بازيافت قابل كه نيز و بخشي مجدد استفاده قابل كه پسماندها از بخشي

 مديريت كاهش هزينه هاي باعث و مي باشد باال فرمول در مواد بازيافت از درآمد حاصل همان كه مي نمايند ايجاد را اوليه

هزينه  از اعظمي بخش يا تمام پسماندها، انرژي از توليد همچنين .)Afroz and others, 2011, 509مي گردد ( پسماند

 قالب در پرداختي هزينه هاي از شهري، خدمات آمده از دست به منافع كه زماني تا .مي نمايد تأمين را مديريت پسماند هاي

 شهر، نقل از خارج ساكن شركت هاي و خانوارها باشد، خدمات بيشتر مصرف كنندگان توسط پرداختي خدمات بهاي ماليات يا

 خدمات ساختن منافع بيشينه دنبال به كارآمد، مالي تأمين حقيقت، در .مي آورند شمار به جذاب گزينه يك را شهر به مكان

بود (محمدپور  مشاهده خواهد قابل شهري، زمين قيمت در كارآمدتر شهري ردپاي ماليه و است آن هزينه هاي از جدا شهر،

 ).9، 1391زرندي و طباطبايي مزدآبادي، 

 عمده ترين از يكي ديگر، سوي از .)Fehr, 2006, 24( دارد كالني نياز سرمايه گذاري به شهري پسماندهاي مديريت    

 مربوط انساني و مالي منابع اعظم قسمت معموالًمي باشد.  شهري جامد پسماندهاي گلخانه اي، گازهاي انتشارو  توليد منابع

 اما شود مي داده ديگر مرحله سه به كمتري بهاي و باشد مي دفن و نقل و حمل آوري، جمع و جايي جابه مرحله سه به

 كنترل و اداره از عبارتست خطرناك زايد مواد مديريت سيستم يك .باشد مي مرحله شش هر جامد زايد مواد مديريت اساس

 نگهداري  :از عبارتند مرحله سه اين  .نيايد وجود به زيست محيط در آلودگي هيچ مراحل اين در كه شكلي به زير مرحله سه

  .آن نهايي دفن يا تصفيه آن، نقل و حمل يا آوري جمع توليد، محل در

 منوط آن كه اجراي باشد مي زباله توليد از اجتناب ها، شهرداري كاهش هزينه در استراتژيكي ارجحيت باالترين و بهترين    

 تغيير با تواند مي شهرداري تهران واقع در  .نكنند پسماند توليد كه است نحوي محصوالت به از استفاده و ساخت طراحي، به

 اساس اين بر و بكاهد توليد زباله ميزان از نيز خدماتي نيروهاي بحث در حتي هاي جديد، روش اجراي و مصرف الگوي در

 كاهش الگوسازي .نمايد دفن و بندي تفكيك، بسته آوري، جمع از اعم پسماند مديريت كليه مراحل صرف را كمتري هزينه

اثرات  تواند مي دارند، را بندي بسته حداقل با مناسب كه عمر محصوالتي كارگيري به افزايش و مصرف يكبار از ظروف استفاده

 تواند كه مي است ديگري عامل پسماند، اجرايي مديريت و مخاطبين شهروندان مشاركت .باشد داشته زمينه اين در مثبتي

 آگاهي افزايش سطح جهت مرتبط آموزشي هاي دوره برگزاري با امر اين .گردد جامعه سطح در زباله توليد كاهش به منجر

 تحقق مختلف، هاي در بخش ها آن از استفاده و شهروندان رضايت جلب منظور تر به كيفيت با خدمات ارائه خانوارها، عمومي

  .يابد مي

خشك  پسماندهاي سهم  .دارند نيز توجهي قابل ساالنه رشد مي شود كه توليد پسماند زيادي مقدار ساالنه تهران شهر در    

انرژي  توليد و مبدأ در خشك پسماند تفكيك توجه قابل ارزش .مي باشد افزايش حال در آرامي به نيز توليدي پسماند كل از



  

جهت  مناسبي استراتژيهاي تا است شده باعث ديگر طرف مناسب از دفن اماكن وجود عدم و طرف يك از اقتصادي لحاظ به

 درآمدزايي جهت به منجر كه اين بر عالوه يهايي استراتژ پياده سازي چنين و اجرا  .شود گرفته كار به پسماند مديريت اجراي

مي آورد (محمدپور  فراهم را خصوصي بخش ورود و خارجي و سرمايه گذاران داخلي جذب امكان مي شود، مالي منابع تأمين

 سرمايه گذاري مختلف يا شركت هاي توسط پسماند، مديريت ههاي پروژ تمام .)20، 1391زرندي و طباطبايي مزدآبادي، 

 عرضه در قدرت و تضمين كننده مشاركت سيستم، اين در پايدار مالي تأمين .اداره مي شوند دولتي و خصوصي بخش مشترك

 بر تأثيري است، پروژه اوليه از هزينه كمتر كوتاه مدت در محصوالت فروش از حاصل درآمد اين كه وجود با مي باشد. زايد مواد

 راه اندازي، مالي، امور زايد شامل مواد مديريت سيستم هاي  .است هدف بلندمدت، سود درآمدزايي و و ندارد پايداري

 كميت و كيفيت به موارد اين يك از هر بكارگيري البته مي باشند. بودجه و قيمت گزارش دهي، محاسبه پرسنلي، تجهيزات،

  .مي باشد آن تهيه منشأ و نوع زباله شناخت مديريت، نوع اين بخش اصلي ترين و مهمترين دارد و بستگي جامد، زايد مواد

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 10101010

 موظف عناصر از برخي اجراي تدريجي واگذاري پسماند، يكپارچه مديريت ايجاد كه مي دهد نشان حاضر نتايج پژوهش

 مديريت ساماندهي خصوصي براي و عمومي بخش به  ...و حمل و نقل جمع آوري، پسماند، جمله بازيافت از پسماند مديريت

براي ساماندهي پسماندهاي شهري، مديريت و برنامه ريزي براي آن  .است اساسي راهكارهاي جزو و الزامي پسماندهاي شهري

امري اجتناب ناپذير است و مديران شهرها به دنبال يافتن راه حل هاي بهينه براي اصالح امور و مشكالت مديريت شهري از 

 اينكه بر عالوه پسماندها، مديريت در داخلى توان پايه بر يره اىزنج رويكرد جمله مديريت پسماندهاي شهري اند. به كارگيرى

 و از آورد پايين را توليد هزينه هاى مي تواند دهد، كاهش را صنعتى و زباله هاى پسماندها وجود از ناشى پيامدهاى مي تواند

شهرداري ها مثبت تلقي مي شود و نمايد. همچنين واگذاري قانوني اين امر به  جلوگيرى آن تجهيزات واردات بابت ارز خروج

  در مطالعه نشان داده شد كه مي تواند با مديريت صحيح، تاثير مثبتي بر تامين مالي شهرداري ها داشته باشد.
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 25) مديريت پسماند شهري، نشريه شهر و منظر، سال سوم، شماره 1390رم، فهيمه (* حيدري دلگ
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Abstract 
    Urbanisation growth in the world and our country is so much that in most of countries and 
especially in ours, about seventy percent of people live in the cities. This matter make city 
managers to investigate problems of city planning and foresight them. Due to rapid 
population growth and industrial development in Iran, problems arising from increased 
generation of solid waste and its subsequent physical and chemical changes are foreseeable in 
the near future. Existing waste collection and disposal systems will not be able to meet the 
needs of sustainable waste management. In Iran, the collection, disposal, recycling and solid 
waste management have significant differences with other countries regarding the type and 
quality of waste.This survey is ought to present a classification from all sort of urban wastes, 
have a glance to waste management condition in another countries and present different 
methods of collecting information about urban wastes. According to reports presented by the 
UN and the Department of Environmental Protection of Iran, in developed countries nearly 
80 percent of municipal waste is recycled and returned to the consumption cycle and the rest 
is burned or dumped in landfill sites. By contrast, in Iran only about 8 percent of municipal 
waste is recycled and the rest are buried mainly with unsanitary methods. Therefore in this 
context, fundamental steps must be taken to minimize worst consequences of unlawful 
dumping in Iran. The nature of this research is explanatory; also, considering the holistic 
subject, the main approach is operative. 
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